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ALMINNELIGE FORKORTELSER OG DEFINISJONER

Terminologien er stort sett hentet fra: "Drift- och av-
raningsterminologi inom det nordiske elkraftsamarbetet".
NORDEL 1966.

HRV:

LRV:

HFV:

NV:

NMV:

vre reguleringsgrense.

Nedre reguleringsgrense.

Hoyeste flomvannstand i savel regulert som
uregulert vatn.

Normal vannstand): Den vannstand som
svarer til middelvassforingen i normalperi-
oden. Hvor normal vannstand i henhold til
definisjon ikke er tilgiengelig. er NV de-
finert ved den utjevnede eller den nivel-
lerte hoyde som angis av Vassdragsnivelle-
mentet. eller hvor det ikke er nivellert,
ved høydeangivelse fra det mest nøyaktige
topografiske kart.

Normal magasinvannstand ): Den magasinvann-
stand som ved en valgt magasindisponering
bestemmer magasinets midlere tillopsenergi
i normalperioden.

Midlere
bruttofall:

Midlere
nettofall:

Midlere
energi-
ekvivalent:

Fastkraft:

Tilfeldig
kraft:

Brukstid:

Lastfaktor:

Differansen mellom normal magasinvannstand
i et kraftverks over- og undervann.

Midlere bruttofall redusert med totalt mid-
lere falltap.

Midlere spesifikk produksjon (kWh/m) be--
stemt av midlere nettofall og stasjonens
virkningsgrad.

Se definisjon under pkt. 4.1.2.1.

Se definisjon under pkt. .1.2.2.

Forholdet mellom en energiproduksjon og den
sammenhørende maksimale effekt.

Forholdet mellom brukstiden (timer) i et
tidsrom og totalt antall timer i det samme
tidsrom.

M: Mega = million.
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G: Giga  =  milliard.

Normal-
periode: I norsk hydrologi en periodelengde på 30

hydrologiske &r (1. september-31. august).
Nåværende normalperiode omfatter årene
1930--1960.

Minste-
tverrsnitt:

Fler&rs-
magasin:

Alminnelig
lavvannføring:

Brutto
nytteverdi:

Netto
nytteverdi:

Det tunneltverrsnitt som har lavest meter-
pris.

Forekommer bare i magasiner med midlere og
høye magasinprosenter og er den del som
ikke trengs for å lagre vann fra sommer til
vinter men fra våte til tørre år.

Den laveste vannføringen man får i uregu-
lerte vassdrag når man hvert år skyter ut
de 15 laveste, daglige observasjonene og
deretter den laveste tredjedel av de gjen-
værende årlige minstevannføringene.

Et kraftverks brutto nytteverdi er her de-
finert som kostnaden ved fremskaffe den
ekvivalente kraftmengde og effekt p@ gun-
stigste alternative måte. På grunn av at de
her planlagte utbygginger må regneså komme
henimot slutten av vannkraftperioden. er
kostnadene beregnet ut fra billigste varme-
kraftalternativ. det vil si indifferens-
kostnad mot kjernekraft.
Se kapittel6.

Brutto nytteverdi fratrukket total inve-
stering samt kapitaliserte utgifter til ad-
ministrasjon, drift og vedlikehold for
vannkraft.
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GENERELT

Nord-Ranautbyggingen og dens virkninger er beskrevet i 5
deler:

1.
2.
3.
4.
5.

Teknisk/okonomisk plan.
Utredninger (Felles for Svartisverkene).
Hydrologi.
Virkninger.
Sammenstilling. Felles oppsummering av
alle 5 prosiektene i Svartisverkene med
Statskraftverkenes innstilling.

Dette er Teknisk/konomisk plan.

1.1 Omfang og beliggenhet

Denne plan omfatter samlet utbygging og regulering i følg-
ende vassdrag i Nordland fylke:

1. Bjollga
2. Tespa
3. tormdal
4. Røvassåga

Samtlige er sidevassdrag til Ranaelva. Se bilag 1.1.

1.2 Beskrivelse av området

1.2.1 Topografi

Vassdragene ligger i den sydvendte delen av Saltfjellom-
rådet. I den øvre del av vassdragene karakteriseres terr-
enget ved jevne, rolige formasjoner med vide daler og runde
fjellmassiver. I nedre del har elvene skåret seg mer ned i
fjellgrunnen og danner tildels dype. trange daler.
Høyfjellsområdet på Saltfjellet ligger ca. 600 - 800
m.o.h.. med topper opp i 1200 - 1400 m.o.h.
Planlagte reguleringer og inntak ligger i området 300 - 500
m.o.h.

1.2.2 Hydrologi

Lokalklimaet i området preges i en viss grad av at det
ligger rett øst for Svartisen og dermed i le for vestlige
vinder. Imidlertid finnes det mindre isbreer på de høyeste
fjellpartiene også i dette området. Avrenningen varierer
derfor endel. fra 25 - 30 1/s/a? 1 de lavere strøk til
7 1/s/km? hoyere ti1 jells.
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I Ranaelva er utført vannmålinger i årtier. I de senere
år er det opprettet målestasjoner også i endel av side-
vassdragene. Det hydrologiske materialet må derfor sies å
være forholdsvis bra.

Forovrig henvises til S. 83.

1.2.3 Geologi

Området ligger innenfor den kaledonske fjellkjede. I
storparten av området består fjellgrunnen av glimmer-
skifer, men fra Bjøllådalen og østover finner vi et større
område med granitt av pre-kambrisk alder (grunnfjell).
Man finner også granitt i et avgrenset parti mellom Tesp-
dalen og Stormdalen. I Tespdalen og Bjøllådalen er glim-
merskiferen gjennomsatt av steiltstående lag av kalkstein
av varierende tykkelse samt en mindre sone bestående av
gneisbergarter. Bergartene er sterkt foldet og omvandlet
(metamorfe), og siden fordlingen har foregått i flere
faser, er de strukturgeologiske forhold svert kompli-
serte. Skifrighetsretninger og lagtykkelser viser stor
variasjon.

Under siste istid beveget isen seg mot NV. Mot slutten av
istiden foregikk sansynligvis en såkalt vertikal av-
smelting mot S0. Dette bevirket at det i en periode ble
avstengt en innsjø i store deler av Bjolldalen. I denne
sj0en ble det avsatt store mengder losmasser, vesentlig
grus og sand. som man idag finner igjen som sandsletter i
dalbunnen og som terrasser i dalsidene, vesentlig på øst-
siden. Det finnes også store moreneforekomster i dalen.
Tespdalen og tormdalen er derimot fattigepa losmasser.

Disse og andre geologiske forhold er mer utførlig og be-
skrevet i S-2 0g $-17.

1.2.4 Distriktet

Det planlagte utbyggings- og reguleringsområdet ligger i
Rana kommune.
Hovedtyngden av bosettingen er knyttet til industristedet
Mo og til hoveddalføret langs Ranaelva. Kommunesentrum er
Mo, men det har etterhvert vokst opp endel mindre lokal-
sentra som Storforshei og Rossvoll.
Næringslivet er dominert av A/S Norsk Jernverk (tung-
industri og bergverk) med ringvirkninger i form av små-
industri, handel og servicenæringer. Utenom tettstedene
er hovednæringsveien jordbruk og litt skogbruk.
Folketallet i kommunen var i 1973 på 26301 innbyggere, og
viser de siste årene en svak økning.

Se forovrig$-33.
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l.3 Planlegging og undersokelser

Statskraftverkenes planlegging startet i 1973 etter at
Vassdragsdirektoratets utredningsavdeling (VU) i 1972
hadde gjort en samlet vurdering av utbyggbar vannkraft i
Saltfjell - Svartisomrdet som Sperstadutvalget foreslo
vernet i 10 år og mente at saken kunne gis konsesjons-
behandling når en samlet plan for utnytting av Saltfjell-
området foreligger.
Dette syn fikk tilslutning i industrikomiteen og
Stortinget1973. Problematikken omkring totalplanlegging
av Saltfjell - Svartisomrdet ble etter initiativ fra
Saltenregionen, tatt opp med Kommunal- og Arbeidsdeparte-
mentet, senere Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i
Nordland. Dette resulterte i at altfjell - Svartis-
utvalget ble oppnevnti 1971, som en samarbeidsnemndi
henhold til Bygningslovens$ 18.2 siste ledd. Utvalgets
arbeide har hatt som hovedsiktemål å utarbeide en
areal- og ressursdisponeringsplan for fjellområdet etter
de retningslinjer som er trukket opp i Bygningsloven.

Også Statskraftverkene har hatt hele Saltfjell - Svartis-
området som ramme for sin planlegging og har kommet fram
til ialt 5 selvstendige prosjekter. hvorav
Nord-Ranautbyggingen er ett. Som grunnlag for den plan
som her legges fram er det foretatt en rekke omfattende
undersøkelser. Av teknisk karakter kan nevnes: kart-
legging.hydrologiske målinger. geologiske studier. masse-
undersokelser og seismiske grunnunderskelser. Det er
videre foretatt en rekke undersøkelser av mer ikke-teknisk
karakter. Disse omfatter bl.a. etnologi. arkeologi.
kulturhistorie. kjemisk/biologiske og fiskeribiologiske
forhold i vassdragene, viltbiologi, beitegransking og
vegetasionskartlegging

Se forovrig 2: Utredninger.

1.4 Orienteringsmøter og innkomne merknader

Det har i løpet av planleggingsperioden vært avholdt en
rekke orienteringsmøter i distriktet. To av disse møtene,
den 12.3.7l4 og den 16.4.75, har vert &pne for publikum,
kunngjort i lokalpressen.
Innkomne uttalelser og merknader til planene. se S-99.

1.5 Alternativer

Et karakteristisk trekk ved dette området med tanke på
kraftutbygging. er mangelen på egnede naturlige regu-
lerings- og inntaksmagasiner. Herværende plan forutsetter
kunstig regulerings- og inntaksmagasin i Stormdalen. samt
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et lite kunstig inntaksbasseng i Bjøllådalen. Reguler-
ingsmagasiner kan også etableres i Bjøllådalen og Tesp-
dalen, hvilket forutsetter alternative utbyggingsmåter.
Dette er omhandlet i en egen utredning, se bilag 1.5.

Vi har dessuten vurdert utbygging mot Bjøllånes (Ranaelva)
istedet for mot Rovassdalen. Dette alternativ gir på grunn
av ca. 100 m lavere fallhøyde og mindre nedbørsfelt ca.
260 Gwh lavere produksjon. mens kostnadsdifferansen blir
ca. 150 mill. kr. Det er derfor svært billig kraft som går
tapt ved dette alternativ. Dessuten antas eventuelle is-
problemer i elva nedstrøms utløpet betydelig større her på
grunn av den lengre elvestrekningen.

Det er ogs& vurdert en utbygging mot Bj0llanes uten maga-
sin i Stormdalen, dvs. en utbygging hvor Stormdalen oven-
for Skarpnesen ble spart for inngrep. Imidlertid er denne
dalen så flat at selv den minste oppdemning vil oversvømme
store arealer. Det ville altså bli en utbygging uten selv
det minste inntaksbasseng. Et slikt kraftverk er i praksis
bort imot umulig å drive. dessuten ville produksjonen bli
liten og svært kostbar.

1.6 Tidligere kraftutbygging

Rana-vassdraget er idag påvirket av 3 tidligere kraftut-
bygginger:

Reinforsen kraftverk utnytter fallet i Reinforsen ved
Skonseng. ingen regulering.

Langvatn kraftverk utnytter fallet mellom Langvatnet og
sjøen. reguleringsmagasinet i Langvatnet har HRV 43.7 og
LRV I1,0, hvilket gir et magasinvolum p2 54 mill. m.
Kraftverket har en installasjon på 90 MW og en midlere års
produksjon på ca. 360 Gwh. Nord-Ranautbyggingen gir,
p.g.a. regulering i nedbørfeltet. en økning i produksjonen
i Langvatn/Reinforsen beregnet til 16 Gwh. Regulerings-
tillatelse for Langvatn kraftverk ble gitt ved kgl.res. av
12. mai 1961.

Rana kraftverk utnytter deler av nedbørfeltene til 5 side-
vassdrag pa ost- oz sorsiden av Ranaelva. nemlig
Gubbeltga. Virvasselva. Gronnfjell&ga. Plura og
Tverråga. Ingen av disse nedbørfeltene blir berørt av
Nord-Ranautbyggingen. Reguleringstillatelse for Rana
(Bierka - Plura m.v.) ble gitt ved kgl.res. av 21 des.
1962, med senere endringer 6. aug.1965. 23. aug. 1Q68 og
12. nov. 1970.
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2. PLANEN OMFATTER

2.1 Etter vassdragsreguleringsloven

I henhold til lov om vassdragsreguleringer av 14 desember
1917 foresl&r Statskraftverkene folgende magasiner og
overføringer:

2.1.1 Magasiner

Nat. vannspeil
ved damsted

Stormsj@0 302
Innt. mag. Bjøllåga427

Høydegrunnlag, se bilag 3.1.2.

2.1.2 Overforinger

HRV

opp kote opp

93 395 18
38 165 13

LRV Magasin

kote mill. m

320 354
4l40 1

a. Avløpet fra Bjøllåp:a (341,4). Tespa(96.0). 3torbekken
(4.6). Kvitvasselva (28.3) og Bredekåga (2.8). til-
sammen l473.1 an'nedborfelt overfores til Stormsj.

b. Avlopet fra tormdalsAga. 225 a, samt avlopene
nevnt under pkt. a. overføres til Rovatn kraftstasion
og kan lagres i Stormsjø

e. Avl@pet fra Rovass&ga (31.7). o. Tverr&ga (5.2) og n.
Tverråga (1,6) tilsammen 38.5 km2 nedbørfelt tas inn
p tillopstunnelen og kan lagres i tormsi0.

2.2 Andre lover

Foruten vassdragsreguleringsloven nevnt under 2.1 vil
følgende lover gjelde for konsesjonsbehandlingen:

Lov av 15. mars 1940 om vassdragene.
Lov av 26. juni 1Q7O om vern mot vannforurensing.
Lov av 19. juni 1969 nr. 65 VII om bygging og drift av
elektriske anlegg.

Videre kan en rekke lover senere komme inn vedrørende
skjønn og ekspropriasjon. erverv av vannfall m.v. De
viktigste er:

Lov av 1l4. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall.
bergverk og annen fast eiendom m.v.
Lov av 1. juni 1917 som skjønn av ekspropriasjonssaker.
Lov av 26. januar 1973 om erstatning ved ekspropriasion av
fast eiendom.
Oreigningsloven av 23. oktober 1959.

Forøvrig:

Bygningsloven av 18. juni 1965.
Lov av 25. juni 1948 nr. 8 om forsvarsmessig sikring av
kraftforsyningen
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3. BESKRIVELSE AV KRAFTVERKENE

Det tas forbehold om at det under detaljprosjekteringen
kan vises seg å bli nødvendig med endringer i den tekniske
utførelse.

3.1 Beregningsgrunnlag

3.1.1 Hydrologiske data

3.1.1.1 Generelt

Området må sies A være godt dekket av hydrologiske
observasjoner. Foruten to vannmerker i Ranaelva. VM 989
Krokstrand og VM 7l2 Nervernes, som begge har relativt
lang observasjonstid. er det i de senere år opprettet tre
vannmerker i sidevassdragene, VM 1810S. Bjøllåvatn og VM
1612 Nylaenget i Bjoll&ga samt VM 1611 Bredek i Stormdals-
åga.

Ved dimensjoneringer og driftsimuleringer er vannmerkene
Nevernes og Krokstrand brukt. Nedbørfeltene for ut-
byggingen utgjør en stor del av feltene som ligger mellom
disse to vannmerkene. Man har derfor tatt differensen
mellom samtidige observasjoner ved de to vannmerkene og
herav laget et "syntetisk" vannmerke VM 3000.

3.1.1.2 Beregnet tilløp

Normalavløpene for de enkelte delfelter er beregnet ved
hjelp av et isohydatkart utarbeidet ved NVE - Hydrologisk
avdeling i 1975/76. Feltenes areal er beregnet på grunn-
lag av NGO-karti mdlestokk l:50 000. Noyaktirheten av de
hydrologiske data er ikke så stor som antall desimaleri
spesifikt avl@op gir uttrykk for. Spesifikke avlop oppgis
vanligvis avrundet til nermeste 5 l/s/an2. "e isohydat-
kart bilag 3.1.1.

Her er de angitt nøyaktigere, men hensikten med dette er
bare å vise at feltene har forskjellig spesifikt avløp.
Dessuten oppnås at summene nøyaktig tilsvarer de beregnede
normaler for vannmerkene
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Ca. inn Spesifikt
Feltets navn takskote Areal avløp Midlere avløp

m.o.h. an? 1/sek/km2 m/sek mi11 m?rr

Bio1lga 427 341.4 52.4 17.90 564.6
Storbekken l470 4.6 35.2 0. 16 5.1
Tespa 470 96.0 50.7 4.87 153.5
Kvitvasselva 470 28.3 65.2 1.85 58.2
Bredekåga 470 2.8 57.1 0.16 5.1

Sum Stormdalen
kraftverk 473. 1 24.94 786.5

Stormdalsga 302 225.0 59 .1 13.30 419.3
Røvassåga 400 31.7 82.2 2.61 82.2
Ø. Tverråga 400 5.2 72.6 0. 38 11.9
N. Tverråga 400 1 . 6 85.2 0 .14 14.3

Sum. Rovatn
kraftverk 736.6 41 . 37 1304.2

3.1.2 Hoyder og ekvivalenter

Høydegrunnlag. se bilag 3.1.2.

Stormdalen kraftstasjon utnytter fallhøyden mellom inn-
taksmagasinet i Bjøllåga og Stormsjø. Røvatn kraftstasjon
utnytter fallhøyden mellom tormsjø og Store Rovatn i
Røvassdalen.

Etter at reguleringen er trådt i kraft. vil de bestemmende
vannstander bli som angitt i nedenstående tabell.

Ut fra antatte falltapsforhold, og ut fra antatt gjennom-
snittlig total virkningsgrad i stasjonene på 0.9 får man
energiekvivalenter som angitt i tabellen.
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Stormdalen Ro vat n
kraftst. kraftst.

Innt aksmag.Bjollga HRV 465
LRV 440
NMV463 »63

Storms jo HRV 395
LRV 320 370
NMV370

Midlere vannstand utløp (m.o.h.)

Midlere bruttofall (meter)

370 48

93 322

Midlere energiekvivalenter (kwh/m) 0.221 .731

3.1.3 Fordeling av kostnader

Kostnadene deles i to grupper:

a.

b.

Direkte kostnader konteres direkte på
anleggsdelen.
Fellesutgifter konteres på egne konti som senere
føres på anleggsdelene etter en valgt
fordelingsnøkkel. Vanligvis fordeles
fellesutgiftene proporsjonalt med de direkte
kostnader ved å bruke felles pslagsprosent.

Ved marginalbetraktninger derimot må man bruke et
på- slag for marginale fellesutgifter. d.v.s. den
sum de totale fellesutgifter øker med når man tar
vedkommende anleggsdel med. I denne inngår
renter og investerings- avgift med full effekt,
men de øvrige fellesutgifter som administrasjon.
stikning og fellesanlegg m.v. kun inng&r med sin
marginale endring. Dette påslaget vil i de
fleste tilfelle være betrakteli lavere enn det
gjennomsnittlige.

I overslaget, se 5.2, er klassene 5 til 9 direkte kost-
nader. Klassene 0 till er felleskostnader.Nr postene
"renter", "investeringsavgift og "avrunding" legges til
felleskostnadene. blir gjennomsnittspåslaget ca. 68%.
Hvor ikke annet er angitt, er dette påslaget inkludert i de
oppgitte totale kostnader under punktet "Begrunnelse" for
hver anleggsdel. Skal man vurdereå sløyfe en hel anleggs-
del må man bruke et lavere påslag for å komme fram til den
virkelige kostnadsendring sløyfingen av anleggsdelen repre-
senterer.

3.1.4 Kalkulasjonsrente

En grunnleggende kostnadsfaktor er kostnaden av å binde
kapital i anleggene for kraftproduksjon. Denne kostnaden
er ikke nødvendigvis lik den rente som må betales når
kapitalen lånes. Enten kapitalen skaffes ved lån eller på
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annen måte ville den kunne anvendes til andre formål hvor
den gjør en nytte som kommer til uttrykk ved en viss av-
kastning. Den samfunnsøkonomiske kostnad ved åta kapital
vekk fra andre anvendelser som står åpne og udekkede, for
å bruke den i kraftutbygging. må da settes lik den av-
kastning som kapitalen ville gitt i slike andre an-
vendelser.

Kalkulasjonsrente gis et slikt nivå at tilgjengelig kapi-
tal balanserer med de investeringsobjekter som har avkast-
ning hoyere eller lik kalkulasjonsrenten. Finansdeparte-
mentet har bestemt at det skal brukes 10 kalkulasjons-
rente.

Det må presiseres at man i samfunnsøkonomiske betrakt-
ninger bruker verdifaste kroner. Man spekulerer således
ikke i såkalt inflasjonsgevinst.

3.1.5 Verdigrunnlag for energi og effekt

Verdien av den kraften vi innvinner ved et prosjekt eller
ved en prosjektdel settes lik det det koster å skaffe en
tilsvarende kraftmengde på billigst annen måte. Mens man
fremdeles bygger ut vannkraft, skaffes denne alternative
kraften ved at andre vannkraftprosjekter fremskyndes. Men
etter den tid fås alternativkraften ved hjelp av varme-
kraft.

Nord-Ranautbyggingen antas å komme så sent at man kan nøye
seg med å betrakte den siste perioden, det vil si at
verdien av kraften settes lik det det koster å skaffe en
tilsvarende kraftmengde ved hjelp av billigste varme-
kraft. Med "billigste!" forst&s den billigste av de varme-
kraftslag som vil bli tillatt utbygget.

Av varmekraftslagene er kjernekraften billigst, og med
prisnivå 1976 er kostnaden av der. anslått til 13 øre/kWh
for fastkraft. Hvis ikke kjernekraften blir tillatt ut-
bygget. må man sammenligne med konvensjonell varmekraft
basert på olje, gass eller kull, og da blir tilsvarende
kostnad ca. 15 ore/kWh.

Hvor ikke annet er angitt! har vi i denne plan verdsatt
fastkraftøkning til 13 ore/kWh.

Verdi av effekt, se 3.2.2.2.

Elektrisitetstariffer må ikke brukes i en samfunnsmessig
verdibereging. På produksjonsiden er det bare en ting som
teller. nemliga produsere energien så billig som mulig
("billig"i en utvidet betydning der man også tar hensyn
til skader og ulemper).
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At tariffene ligger langt lavere enn kostnaden for ny
vannkraft er tilsynelatende tegn på ulønnsom virksomhet.
Men bedriftsøkonomisk drives elforsyningen med balanse.
Dette skyldes at nyutbygginger ikke bare betales ved
salg av den nye energien. men også at tariffstigning på
den energien man produserer i billigste kraftverk.
Gevinsten fremkommerikke som store overskuddi elverk-
regnskapene. men som billigere energi til forbrukerne enn
om man ,matte bruke varmekraft.

3.1.6 Grenseverdier

3.1.6.1 Krav til årlig avkastning av investert kapital.

De enkelte anleggsdeler,s som magasiner. overforinger,
vannveier og installasjoner. er så langt som mulig dimen-
sjonert ut fra konomiske kritereier. Ved endelig valg av
dimensjoner kan også andre forhold være bestemmende.
Følgende betraktningsmåte blir lagt til grunn ved den øko-
nomiske dimensjonering:

Investering samt årlig nettoverdi x) beregnes for en
serie med trinnvis okning av anleggsdelen. Den marginale
årlig avkastning blir da:

r 0kt rlig nettoverdi.100
økt investering

Etter hver som anleggsdelen øker. avtar vanligvis den
marginale årlige avkastning. Laveste tillatte grense be-
stemmes av kalkulasjonsrenten og levetiden. vi bruker  10
kalkulasjonsrente. Med 40 års levetid blir laveste
tillatte marginale avkastning av investert kapital10,2%
p.a. (annuitet).

3.1.6.2 Verdi av overført vann

For å kunne vurdere om det er lønnsomt å føre nye nedbør-
felter inn på prosjektet. har vi beregnet hvilken verdi
vannet har, levert på to forskjellige steder med sin
naturlige årsfordeling. Totalverdien er beregnet ut fra
verdien av energi og effekt fratrukket kostnadene for
magasiner, vannveier og stasjoner.

Inntak Bjøllåga
Stormsjø

ca. 40 ore/n
ca. 58 ore/mn3

x) Nettoverdi =  bruttoverdi fratrukket årlige utgifter til
administrasjon, drift og vedlikehold.
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3.2 Stas/oner

3.2.1. Stormdalen kraftstajon

3.2.1.1 Teknisk beskrivelse

Se bilagene 3.2.1.1, 3.2.1.2. 3.2.1.3 0g 3.2.1.44.

Kraftstasjonen plasseres i fjell vest for Bredek nederst i
Stormdalen. Bergarten er glimmerskifer. Det ventes ingen
spesielle problemer ved utsprengning av hallen.

Adkomsttunnelen blir ca. 500 m lang og får et tverrsnitt
på ca. 35 m2. Tunnelen drives horisontalt.

Avløpstunnelen utføres som dykket tunnel og blir ca. 1l400
m lang og f&r et tverrsnitt p4 35 me

På grunn av regulering-er både oppstrøms og nedstrøms sta-
sjonen, vil brutto fallhøyde variere mellom 45 og 145 m.
Midlere brutto fallhøyde er beregnet til 93 m.

I stasjonen regnes med et vertikalt Francisaggregatp 40
MW. Turbinytelsen blir 54 1400 hk ved Q =  55 m3/s og
midlere fallhøyde.

Omdreiningstallet blir 250 o/min.

Generatoren blir på 48 MVA. Kraften tranformeres opp til
132 kV inne i stasjonen og føres ut med enfasekabler til
utendørs koplingsanlegg. Kablene legges i en kabelgang i
adkomsttunnelen.

Kraftstasjonen forutsettes tilknyttet nettet via torfors-
hei.

Tilløpet føres inn på turbinen via en ca. 40 m lang stål-
foret stoll. som oppstrøms forsynes med finvaregrind.

Fra oppstroms finvaregrinda til avløpstunnelen sprenges en
omløpstunnel for forbitapping i flomperioder. Omløps-
tunnelen blir ca 200 m. lang og får et tverrsnitt på 35
m& Denne forsynes med stenge-/reguleringsventil.

3.2.1.2 Tillopstunnel og inntak

Tillopstunnelens nedre del (900 m) utføres som råsprengt
trykktunnel med stigning 1:10 fram til inntak Bredekåga.
Videre frem til inntak Kvitvasselva drives tunnelen hori-
sontalt. Resten av tillopstunnelen drives horisontalt fra
tverrslag ved inntaksdam Bjøllåga.
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Samlet lengde for tillopstunnelen. inkl. trykktunnelen,
blir ca. 9720 m. Tverrsnittet blir 35 m 2 Underveis
tas Bredekåga. Kvitvasselv og Tespa inn via sjakter med
lengder på 40 - 60 m. De får alle minstetverrsnitt.
Storbekken tas inn via en 450 m lang grentunnel.

De utsprengte steinmasser fra kraftstasjon og tilløps-
tunnelens nedre del vil dels bli plassert i Stormsjø-
dammen, dels i en tipp ved Bredek, se bilag 3.2.1.3.
Massene fra tilløpstunnelens øvre del vil bli plassert i
inntaksdammen for Bjollga.

Inntaket i Bjøllåga utstyres med grovvaregrind og luke.

3.2.1.3 Kraftverkets virkemate

Stormdalen kraftverk er i virkeligheten en kombinasjon av
en overføringstunnel og et kraftverk. Anleggets primære
oppgave er å overføre vann fra Biollga og Tespa til
Rovatn kraftverk. Men på grunn av fallforholdene har det
vist seg lønnsomt å bygge en kraftstasjon med forbi-
tappingsanordning i overføringstunnelen. Forbitapping er
nødvendig bl.a. fordi systemet mangler reguleringsmagasin.

Systemets virkemte er i korte trekk folgende:
Ved lave og middels store tilløp går alt vannet gjennom
turbinen. Når tilløpet øker utover turbinens kapasitet,
åpnes ventilen tilsvarende den overskytende del. Etter
hvert som tilløpet. og dermed hastigheten i tunnelen øker
ytterligere, vil friksjonstapet i tunnelen bevirke lavere
og lavere netto fallhøyde for turbinen. En vannturbin kan
ikke produsere energi med en fallhøyde vesentlig under 60
av den den er konstruert for. Ved de store flommene må
derfor turbinen stoppes mens oml@opsventilen apnes for
fullt.

3.2.1.44 Begrunnelse

Driften av kraftverket er simulert i et eget regne-
maskinprogram med følgende resultat for et middels år:

Totalt tilløp:
Flomtap
Overført vannmengde
Herav gjennom turbi
Gjennom ventil

787 mi11. m?
8 mill.m1.

779 mi11. m?
509 mil1. m3
270 mill.ml

Kraftproduksjon 113 Gwh/år

Kraftstasjonen er altså vurdert marginalt til en over-
foringstunnel.

En ren overofringstunnel inkl. inntaksmagasin er kostnads-
regnet til 143 mill. kr. Ut fra de oppgitte verdier under
pkt. 3.1.6.2 er bruttoverdien av en slik overføring
beregnet til 452 mill. kr.
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Kostnadsøkningen ved innfore kraftstasjonen er beregnet
ti1 10l4 mill. kr., mens verdien av kraftproduksjonen er
bereget til 117 mill. kr.

Samlet kostnad for denne anleggsdelen blir derved 247
mill. kr mens tilsv. bruttoverdi blir 569 mill. kr.

3.2.2 Rovatn kraftstasion

3.2.2.1 Teknisk beskrivelse

Se bilagene 3.2.2.1. 3.2.2.2 0g 3.2.2.3.

Kraftstasjonen er plasserti fjell nord for tore
Rovatnet. Bergarten er glimmerskifer med enkelte
kvartsittbenker. Bergarten er generelt lite opp-
sprukket. og det ventes ingen spesielle problemer ved ut-
sprengning av hallen, bortsett fra mindre, lokale stabili-
tetsproblemer i forbindelse med kvartsittlagene.

Adkomsttunnelen drives på fall 1:10 og blir ca. 700 m
lang. Tverrsnittet blir ca. 50 m2.

Avlopstunnelen blir ca. 900 m lang o far et tverrsnitt p@
45 m-. Tunnelen blir dykket. Fra utløpet til Rovass-
ågas samløp med Blakkåga må elvefaret renskes opp og
rettes ut v.h.a. en kanal.

Midlere brutto fallhøyde blir 322 m.

I stasjonen regnes med 2 vertikale Francisaggregater. ett
p 7 MW og ett på 130 MW. Turbinytelsene ved midlere
fallhoyde blir 95 000 hk ved= 27 m/s for det minste
og l76 000 hk ved Q = l49 m>/s for det storste aggregatet.

Omdreiningstallet blir 300 o/min. for begge aggregatene.
Genratorytelsene blir h.h.v. 82 MVA og 152 MVA.

Kraften transformeres opp til 380 kV inne i stasjonen og
føres ut med enfasekabler til utendørs koplingsanlegg.
Kablene legges i en kabelgang i adkomsttunnelen.

3.2.2.2 Vurdering av installasjon

Verdien av ren effekt er et komplisert tema. se nedenfor.
Nord-Ranautbyggingen har lav magasinprosent, så her vil en
effektokning gi betydelig gevinst fordi overløpet re-
duseres i tormsjø. Et annet forhold er at man neppe kan
regne med utnytte effekten fritt til korttidsregulering,
dette på grunn av visse forhold i elva nedstrøms se ne-
denfor.
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Der man kan utnytte effekten fritt. regner man generelt
med 650 kr/kW. Selv om Røvatns installasjon ikke er full-
verdig når det gjelder MW-regulering. må det presiseres at
den likevel kan MVAr-regulere (spenningsregulering). Vi
deltar i reguleringen sammen med andre kraftstasjoner i
samkjøringen. Effekt utover dette har bare verdi til andre
tider av året, og for marginaleffekt har vi brukt en re-
dusert effektverdip 300 kr/kW.

Ved installasjon 200 MW er redusert overløp beregnet til
690 kWh/år pr. kW ny installasjon. Vi har verdsatt slik
energi til 6.5 ore/kWh, det vil si at kapitalisert fr
hver kW et bidrag på ca. 450 kr.

Summen av effektverdi og energiverdi blir dermed 750
kr/kW, som tilsvarer den kalkulerte marginalkostnad på
700-800 kr/kW for økt installasjon medregnet utvidelse av
vannveien.

Installasjonen er altså delt på to aggregater. med hhv.
ca. 1/3 og 2/3 av samlet effekt. Man kan derved stort sett
dekke hele spekteret av vannføringer fra ca. 20 m3/s til
76 m3/s og samtidig beholde brukbar virkningsgrad. Dette
er gjort først og fremst for å muliggjøre en jevnest mulig
vannføring i Røvassåga om vinteren for dervedå sikre best
mulig islegging.

3.2.2.3 Tillopstunnel i inntak

Tilløpstunnelen blir ca. 17,6 1a lang og får et tverrsnitt
på 45 m2. De nederste 2500 m utføres som trykktunnel
med stigning l:l0. resten drives horisontalt. Tunnelen
drives fra tre steder. nemlig fra stasjonen. fra et
tverrslag i ovre Rovassdaleng fra inntaksområdet i
Stormdalen.

Bortsett fra kortere partier med gneisbergarter. vil også
tilløpstunnelen gå i glimmerskifer. På strekningen fra
øvre Røvassdalen til Stormdalen kan man vente høyt berg-
trykk, men i hvilken grad dette vil slå ut i stabilitets-
problemer i tunnelen, er vanskelig å si på forhånd.

I ovre Rovassdalen blir det tre bekkeinntak. idet Rovass-
åga, øvre og nedre Tverråga tas inn via kort sjakter med
minstetverrsnitt.

Svingekammeret er tenkt utført som lufteputekammer med
volum ca. 12000 m.Inntaket i Storms jo blir liggende pa
ca. kote 320. Det utstyres med grovvaregrind og luke.
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3.3 Reguleringsanle&g

3.3.1 Inntaksmagasin Bjollga

3.3.1.1 Teknisk beskrivelse

Se bilag 3.3.1.1 0g 3.3.1.2. Magasinet dannes ved at det
bygges en steinfyllingsdam i Bjøllåga ca. 2 km nedenfor
samløpet med Raufjellelva. Elva demmes opp 30 m til HRV
k. 465 og reguleres mellom denne hoyde og LRV k. 440.

Damstedet er delvis dekket av losmasser, hovedsakelig
morene. som stedvis har en tykkelsep 10 m. Fjellgrunnen
består av glimmerskifer med enkelte lag av kalkstein.

Dammen er tenkt utført som steinfyllingsdam med sentral
tetning av morenene. Det tas foreløbig sikte på å funda-
mentere dammen på løsmassene. ved at tetningskjernen
graves ned på fast morene.

Omløpstunnelen blir 300 m lang og får et tverrsnitt på 20
m?. Den forsynes med luke, og vil også tjene som nød-
tappeløp.

Flomløpet blir utført som sideoverløp ved at det sprenges
ut en kanal i vestre dalside umiddelbart oppstrøms
dammen. Langs forkant av kanalen støpes en overlopskant.
lengde ca. 65 m. Fra kanalen ledes flomvannet gjennom en
35 m lang skråsjakt ned i omlopstunnelen nedstoms luka.
Flomlopsarrangementet er dimensjonert for å avlede en flom
på 230 m3/s, hvilket tilsvarer en flom med gjentagelses-
intervall på 500 år.

Morene til tetningskjernen finnes i dammens umiddelbare
nærhet. Grus til filtersoner hentes i dalen ca. 2 km opp-
strøms damstedet. Støttefyllingen utføres av tunnelstein
fra tillopstunnelen. Imidlertid vil massene fra tillops-
tunnelen langt overskride behovet til støttefylling. men
for å unngå steintipp i Bjøllådalen, tar vi sikte på å
plassere all tunnelsteinen i dammen ved å øke kronebredden
og slakke ut damskråningene utover det som er nødvendi
for dammens stabilitet.

3.3.1.2  Begrunnelse

Årsavløpet fra de nedbørfelter som vil nyttiggjøre seg
magasinet er p 786,5  mill m. Neddemt areal blir ca.
0.3 kn?.

Oppdemmingsh@oyden er valgt ut fra landskapsmessig vur-
dering. Man har hatt som målsetting å etablere det
største magasinet man kan få uten demme ned den flate
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delen av Bjøllådalen. Denne starter ved samløpet med Rau-
fjellelva hvor vannspeilet ligger på ca. 465 m.o.h. Denne
høyde er derfor valgt som HRV.

Dammen er kostnadsregnet til 44.0 mill. kr. Uten magasin
ville inntaksdammen kostet ca. 5.0 mill. kr. Ren magasin-
kostnad blir herav ca. 39 mill. kr.

Det er vanskelig å kvantifisere hele nytteverdien av et
inntaksmagasin på 0.13% av tilløpet. Men det sier seg
selv at det ville være svært vanskelig å manøvrere dette
relativt kompliserte kraftverket (se 3.2.1.3) optimalt,
dersom man måtte reagere momentant på enhver endring i
tilløpet i flomperiodene. Man kan derfor regne med en
betydelig innsparing av flomtap i sommerhalvåret.

Om vinteren, i perioden november til april, ligger til-
løpet på 5 - 10 m3/s. Dette er altfor lite til at det
kan nyttiggjøres i turbinen. Uten magasin ville derfor
storparten av tilløpet måtte tappes forbi. Verdien av
denne produksjonen er beregnet til ca. 28 mill. kr.

Magasinet hever midlere fallhøyde med ca. 23 m. Produk-
sjonsverdien av dette er beregnet til ca. 26 mill. kr.

Man kan altså kvantifisere en "minimum" nytteverdi (524
mill. kr.) som langt overstiger kostnaden (39 mill. kr.).
I tillegg kommer som nevnt nytten i sommerhalvåret som
kanskje har en verdi av samme størrelsesorden.

3.3.2 Stormsio

3.3.2.1 Teknisk beskrivelse

Se bilag 3.3.2.1, 3.3.2.2 0& 3.3.2.3. Magasinet dannes
ved at det bygges en ca. 100 m høy fyllingsdam ved
Skarpnesen i Stormdalen. HRV blir kote 395 og LRV kote
320.

Dammen blir en steinfyllingsdam med sentral tetningskjerne
av morene. I elveleiet og delvis på nordsiden av elva
finnes det noe løsmasser i damaksen, forøvrig fjell i
dagen. Fjellgrunnen bestr av kalkholdig glimmerskifer
med liten oppsprekkingsgrad. Kalken opptrer i små korn
eller årer og ventes ikke å forårsake tetningsproblemer.

Med damkrone kote 399.5får dammen et totalt volum på ca.
I mill.m, Morene er pavist i tilstrekkelige mengder
ca. 400 m vest for gården Bredek, transportlengde blir ca.
2 km. Grus til filtersone må hentes på vestisden av Rana-
elva like syd for Tespas utløp. Transportlengden til
dammen blir derved ca. 5.5 km.

Stein til stottefylling tas fra steinbrudd p# nordsiden av
Stormdalsåga ca. 600 m nedenfor damstedet.
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Omløpstunnel sprenges på sørsiden av elva. Den blir ca.
500 m lang. Tverrsnittet blir 30 m2.

Flomløpet utføres som sideoverløp på sydsiden av elva
(kfr. 3.3.1.1.), overlopskanten blir 135 m lang, skrå-
sjakten ca. 125 m lang og den horisontale tunnel ca. 250
m. Tverrsnittet blir 20 m2. Ved 1 m flomstigning i
magasinet er flomlopsarrangementet dimensjonert for å av-
lede 238 m3/s. hvilket tilsvarer en flom med gien-
tagelsesintervallp 500 Ar.

I Stormdalen gar det @rlig en rekke snoskred(S-19,
S-37). Det er særlig ett skred. det som følger bekkefaret
til ytre Tverrga ca. 500 m ovenfor damstedet. som er av
interesse når det gjelder damkonstruksjonen.

Snøskred i magasinområder reiser en rekke vanskelige
sporsmal. Skredene er vanskelig& observere og kvantifi-
sere i volum, hastighet, hyppighet etc. Det er likeledes
vanskeliga beregne hvor store bølger et bestemt skred kan
sette opp i et vannbasseng. En viktig ting er også når på
vinteren de store skredene kommer. Kommer de f.eks.
tidlig p& hosten, vil vannstenden i magasinet vere hoy,
kommer de senere. vil de gå ned i et nedtappet magasin
hvor eventuelle bølger ikke kan gjøre skade.

Bølgedannelse ved snøskred, på høy vannstand er vurdert ved
NGI. En foreløbig konklusjon er at skredene ikke vil
sette opp høye bølger mot dammen. Derimot kan mindre
bølger med stor hastighet på langs av dammen øke på-
kjenningen pa plastringen ved oz over HRV. Denne bor der-
for utføres noe kraftigere enn normalt.

3.3.2.2 Begrunnelse

Arsavlopet til de nedbørfelter som vil nyttiggjøre seg
magasinet er p 1304,2 mill. m3,

Magasinvolumet blir på 345 mill. m3. hvilket tilsvarer
27% av tilløpet.

Magasinet er inntaksmagasin for Røvatn kraftverk, og det
eneste reguleringsmagasin i Nord-Rana-utbyggingen.

Magasinet er derfor helt avgjørende for utbyggingen av om-
rådet. Dessuten betyr mgasinet et vesentlig tilskudd til
reguleringen for Langvatn kraft verk. I grove trekk kan
man si at skadevirkningene i Stormdalen blir de samme
enten man demmer lite eller mye. Det er derfor lagt kun
teknisk/okonomiske og driftsmessige forhold til grunn ved
dimensjoneringen.

Marginal demningskostnad er beregnet til 43 øre/m3.
Marginal magasinverdi blir 42 øre/m3 dersom man legger
fastkraftpris= 15 øre/Kwh til grunn. Legger man
fastkraftpris=13 øre/Kwh til grunn for beregning. blir
marginalverdien 38 øre/m3.
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Total demningskostnad er beregnet til 175 mill. kr.

Vi har altså her lagt det høyeste prisgrunnlaget til grunn
for dimensjoneringen. Dette har sin begrunnelse i de ube-
tydelige marginale skadevirkningene i magasinområdet. samt
at større magasin gir bedre muligheter for å tilfreds-
stille vassføringsforholdene i Røvassåga.

3.4  Anleggsveier

De mest sansynlie veitraceer er vist på bilag 1.1 0g
bilagene som viser tunneltraceene. Det ma tas forbehold
om endringer i tracevalg under detaljprosjekteringen.

3.4.1 Hiart@sen - inntak Bi0ll%ga

Det bygges ca.  8.5 km vei fra E6 nordover langs Bi0llaga
til inntaksdammen. Krysset med E6 blir ca. 0.6 km vest
for jernbanebrua på Hjartåsen. Veien vil på i tildels
vanskelig terreng og vil krysse Ranaelvaog Biollaga over
to bruer på h.h.v. 00 m og 100 m brulengde.

Ovenfor Okstuva går veien på vestsiden av elva. Det er
lagt vekt på å bevare østsiden av elva uberørt av inngrep
bortsett fra på selve damstedet.

Vei til grustak (ca. 2  km) vil i sin helhet ligge under
HRV i magasinet.

Veien trengs for driften av kraftverket.

3.4.2  Bi0llanes - tormdalen

Det bygges ca. 5.,5km vei fra E6. ca. l.5 km syd for Stor-
voll og opp til adkomsttunnelen til tormdalen kraft-
stasjon. Denne veien blir permanent adkomst til sta-
sionen. Veien til krysse Ranaelva over en ca. 40 m lang
bru, og Stormdalsaga over en ca. 35 m lang bru.

P  nordsiden av Stormdals#ga avgrenes vei til Storm-
sjødammen og tverrslag indre Stormdalen. Veilengde fra
avgrening til damstedet blir ca. 1.5 km og fra damstedet
til tverrslag indre Stormdalen6,5 km. Sistenvnte
veistrekning vil i sin helhet bli liggende under HRV i
magasinet.

Innenfor området damsted - steinbrudd - adkomsttunnel -
morenetak - tipp blir det en rekke mindre veier. alle på
nordsiden av Stormdals@ga. se bilag 3.2.1.3.

Et område sydvestover fra samløpet tormdalsåga - Tespa,
Granneset. er administrativt fredet av Direktoratet for
Statens skoger. Fredningen gjelder primært et granskog-
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bevokst parti ner elvene. Adkomstveien til tordalen vil
måtte passere gjennom det fredede området. men dette skjer
langt utenfor det granbevokste partiet. Veitraceen er
valgt i samråd med skogforvalteren i Rana.

3.14.3 Store Røvatn - vre Rovassdalen

Adkomstveien til Røvatn kraftstasjon avgrenes fra eksi-
sterende vei syd for Store Rovatn og legges langs
syd-østsiden av dette. Veilengde til adkomsttunnelen blir
ca. 2 km.

Fra kraftstasjonsområdet bygges videre vei opp til tverr-
slaget i øvre Røvassdalen. ca. 4.5 km. Veien vil gå langs
nord-vestre dalside hele strekningen OF krysse Rovassaga
umiddelbart nedenfor tverrslaget. Denne veistrekning vil
ikke bli vedlikeholt, dens fremtidige skjebne blir avtalt
med kommunen.
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PRODUK"JON

4.1 Beregningsforutsetninger og metoder

4.1.l Samkioring

Et nytt prosjekt betraktes ikke isolert, men som et til-
skudd til samkioringssystemet. Man beregner systemet med
og uten det nye prosjektet og finner prosjektnytten ved A
ta differansen. Ved en isolert betraktning ville f.eks
Nord-Ranautbyggingens lave magasinprosent gjøre at man
fikk store overskudd på energi om sommeren. I samkjøring
derimot vil storparten av dette overskuddet gå til
fastkraft mens kraftverk med høyere magasinprosent
reduserer sin produksjon og samler vann.

I beregningene brukes et antatt fremtidig system. Det har
ingen betydning hvilke konkrete nye prosjekter som er med-
tatt i dette systemet. for det som teller er totalsy-
stemets karakteristiske trekk. Slike trekk er totalmaga-
sinets størrelse. hvor godt dette magasinet er fordelt og
mengde og type av varmekraft. Det store usikkerhets-
momentet er hvorvidt man får kjernekraft i systemet. Kon-
sekvensene av ikke å ha kjernekraft fremgår i punkt 3.1.5.

I våre beregninger er brukt et system bestående av: (av-
rundet)

Vannkraftverk i hele Norge syd for Nord-Salten. Till0p 135
TWh/år. magasin 83 TWh. Konvensjonell varmekraftverk i
form av importmuligheter fra Sverige og Danmark: 1 800 MW.
Kiernekraft 5 00 MW.

Dette systemet har et fastkraftnivå på ca. 160 TWh/år.
Hvilket årstall dette tilsvarer avhenger av forbruks-
stigningen. Men bygger man på NVE's middelprognose av
januar 1976 og forutsetter stigningstakten 1985 - 90 (2.4
TWh/år) videre fremover, tilsvarer dette 2010. som er et
noenlunde representativt årstall for forholdene i pro-
sjektets levetid.

4.1.2 Kraftkategorier

14.1.2.1 Fastkraft

Dette er den energien som har høy leveringssikkerhet. Tra-
disjonelt hadde man "bestemmende års produksjon" som kunne
leveresi 90$ av årene. I dag defineres fastkraft etter
mer moderne prinsipper hvor man både tar hensyn til rasio-
nert mengde og hvorvidt denne mengden kommer som langvarig
mild rasjonering eller kortvarig hard rasjonering.
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Beregningene viser at fastkraften har en leveringssikker-
het omkring99,7 $, det vil si at rasionert mengde utgior
omtrent 0,3 % av fastkraften.

4.1.2.2 Tilfeldig kraft

Produksjon utover fastkraften kalles tilfeldig kraft.

Tilfeldig kraft og fastkraft kan ikke beregnes uavhengig
av hverandre. Hvor mye tilfeldig kraft som skal produseres
bestemmes av avsetningsmulighetene. bade nar det gjelder
pris og mengde. Dette avgjøres ved hjelp av sannsynlig-
hetsregning. Jo bedre avsetningsmulighetene er for til-
feldig kraft. desto mer produseres. og dette vil igjen re-
dusere fastkraftnivået.

Ved salg av tilfeldig kraft reduseres de kostnader som må
dekkes av fastkraften. Man tar således ikke sikte på et
høyest mulig fastkraftnivå. men å velge tilfeldig kraft-
mengde slik at kostnaden blir lavest mulig pr. kWh fast-
kraft.

Tilfeldig kraft går til to forhold:

a. Formål der en kan velge mellom elektrisitet og annet
brensel. for eksempel olje. Typisk for Norge er indu-
striens dampkjeler (elektrokjeler) som kan fyres med
enten elektrisitet eller olje. N&r man eksporterer.
reduserer det brenselsforbruket i svenske og danske
varmekraftverk.

b. Ekst ra produksjonsutstyr som bare kan drives medelek-
trisitet. Typisk her er ekstra kapasitet i smelte-
verkene. Slik tilleggskapasitet er billigere enn den
øvrige kapasiteten, og bedriftsøkonomisk kan derfor
industrien akseptere en kortere driftstid for dette
ekstra utstyret.

4.1.2.3 Flomtap

Dette er den tillopsenergien som går tapt forbi kraftsta-
sjonen. Tapet kan skyldes to forhold:

a. Kraftstasjonen har ikke så stor installasjon at alt
vannet kan utnyttes. Dette tapet registreres direkte
på kraftstasjonene.

b. PA grunn av de hydrologiske variasjonene vil det til
sine tider ikke være avsetningsmuligheter for all
energien i systemet. Dermed fås tapping forbi drifts-
klare maskiner. Dette kalles ofte spill. Beregninger
av systemet tyder på at man bare har spill i ekstra
vannrike år.



27

4.1.3 Beregningsmetoder

Metodene blir stadig videreutviklet. ystemet kan bare be-
regnes ved hjelp av driftsimuleringer på en stor EDB-
maskin.

I våre beregninger er brukt JARSIM, som er NVE' s serie-
parallellmodell.

4.1.4 Produksjonsfordeling

I beregningene er fastkraften fordelt på hver uke i året
etter fordelingskurver som tilsvarer dagens forhold. Man
kombinerer her storindustri med jevnt forbruk og alminne-
lig forbruk med sesongvariasion.

Fordelingskurven for det alminnelige forbruket antas å
endre seg så lite med tiden at vi ikke har prøvet å lage
en fremtidig kurve.

P? grunn av den store fler&rsreguleringen (lagring av vann
fra våte til torre ar). er all fastkraft like viktig
dekke. Det er derfor ufruktbart skielne mellom vinter-
kraft Oft. sommerkraft. Tallene som anf!,is i 4.2.?. må derfor
ikke brukes i verdiberegning av Nord-Rana men bare som en
orientering om hvordan kraftstasjonene vil bli drevet.

Med vinter forstås30 uker (1.10-?9.4) og med sommer 22
uker (30.14-30.9).

4.2 Beregnet energiproduksjon

4.2.1 Produksjonsokningeni samkjoringssystemet

Ved hjelp av JAR'IM-i@ringene57l4 og 5761 av des. 1976
er økningen beregnet til:

Fastkraft
Andre inntekter

904 GWh pr. &r
11.8mill. kr pr. år

Med andre inntekter forstås øket salg av tilfeldig kraft
(heri medregnet eksport) fratrukket økte brenselsutgifter
til varmekraft (heri medregnet import).
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4.2.2 I Nord-Ranautbyggingenog Langvatn/Reinsforsen
----------------------------------------------

Midlere års produksjoni Gwh:

Vinter .Sommer Aret
Prod. Flomtap Prod. Flomtap Prod. Flomtap

.Stormdalenkr.v. 33 0 80 4 113 4
Røvatnkr.v. 386 0 5324 20 020 2o
Endring i Langvatn/
Reinsforsenkr.v. 26 0 -10 -16 16 -16

SUM 445 0 60l4 17 104Q 17
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5 KOSTNAD SOVERSLAG

5.1 Beregningsforutsetninger

Her medtas alle kostnader som er nødvendige for å levere
kraften inn på høyspentnettet. Kostnadene er regnet til og
med koplingsanlegget.

Overslaget bygger på prisnivået3.  kv.  1076. For avgifts-
pliktige arbeider er det tatt med 13$ investeringsavgift.
mens rente i anleggstiden er satt til 10% p.a.

5.2 Kostnadsoverslag

Fra det detaljerte overslaget, satt opp etter tatskraft-
verkenes generelle kontoplan. gjengis et sammendrag. Inve-
steringsavgift og renter i anleggstiden er trukket ut og
oppstilt for seg. Uforutsett er tatt med i hver enkelt post
i det detaljerte overslaget.

Kl. Utg.
poster Ar O Ar 1 Ar 2 Ar 3 Ar 4 Ar 5 Ar 6 Ar 7 Ar 8 Sum

1-8 Anl.t. 7.1 19 ,0 51,7 63,2 84,2 91 , 4 97.0 37,0 27.4 478. 1
arb.

9 Perm. 18.0 32.5 32.5 50,0 5.0 138.0
uts.

Sum før 7,1 19.0 51.7 63.2 102.2 123.0 120.5 87.1 32.4 616.1
inv.avg.og
renter
Inv.avg. 0.2 0,8 3.4 4,3 8,4 10,8 11. 1 8,4 2 ,1 l49,5

Sum
før renter

Renter
10% p.a.
Avrunding

7,3 19,8 55,1 67.5 110,6 134,7 140.6 95,5 34.5 665,6

0. 4 1 ,8
0.2 0.4

5.7 12,4
1,2 1,6

22,5
2.7

37,0
3,4

514,5
3,9

24,8
2.4

1 •7 160,8
0.8 16.6

"UM 7.9 22.0 62.0 81.5 135.8 175.1 199.0 122,7 37.0 8143.0
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6 BEREGNET INNTEKT OG RENTABILITET

6.1 Inntekter

Inntekt er her definert som brutto nytteverdi. det vil si
kostnaden for en tilsvarende kraftmengde fremskaffet på
billigste annen måte.

Under pkt. 4.2.1 er ført opp produksjonsøkningeni sam-
kjøringssystemet pga. Nord-Ranautbyggingen og under pkt.
3.1.5 er gjort nermere rede for prisgrunnlaget.

Fastkraft9024 x ,13 = 117.5 mill. kr/år
Effekt 130 x 0.066 = 8,6 mill. kr/år
Andre inntekter = 11.8 mill. kr/år
SUM inntekter = 137,9 mill. kr/år

6.2 Utgifter

Ut fra erfaringstall fra Statskraftverkenes nyere anlegg
settes antatte årlige utgifter til administrasjon. drift og
vedlikehold til 8 mill. kr.

6.3 Arlig avkastning av investert kapital

Totale utbyggingskostnader
Netto årlige inntekter137.9--8,0
Netto årlig avkastning av investert
kapital 129,9 x 100/843

-  843 mill. kr
= 12Q .o mill. kr

= 15.14

6.14 Intern rente

Med en investeringsstrøm som vist i pkt. 5.2 0g en inn-
tektsstrom fra år 8 til år 48 p 120.9 mill. kr pr. år.
blir prosjektets interne rente 14,3. Inntektene er da for-
øvrig beregnet ut fra idriftsettelse av stasjonene som vist
i terminplanen bilag 10.
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7  EIENDOMSFORHOLD

7.1 Fallrettigheter

I Rovassdalen, i nedre del av Ranaelva. samt et elveparti
ved Dunderland stasjon er fallrettighetenei privat eie.
forøvrig eier taten fallrettighetene i de elvestrekninger
som berøres.

Se forøvrig utredning-l49.

7.2 Andre rettigheter og forhold

Utredning -49gir en oversikt over de forskjellige
rettigheter som gjelder i områdene som kan bli berørt av
kraftutbyggingen.

8 KRAFTLEDNINGER OG UNDERSTASJONER

8.1 Stamlinjer

Det er utarbeidet en egen redegjørelse S-87 for oppbygg-
ingen av kraftlinjenettet ved en eventuell utbygging i om-
rådet. Denne redegjørelse viser i grove trekk bl.a. mulig
trace for en 380 kV-linje fra N. Røssåga via Melfiord og
Holandsfiord til Hopen transformatorstasjon øst for Bodø.
Rovatn kraftstasion forutsettes tilknyttet denne ved en 380
kV avgrening fra Melfjordbotn, mens "tormdalen kraftstasjon
vil bli tilknyttet 132 V-nettet via torforshei. Konse-
sjonssøknad for kraftlinjenettet vil komme som egen sak.

8.2 Anleggslinjer

Det må føres fram anleggskraft til de foreslåtte angreps-
punkter og arbeidssteder. Traceene planlegges og vil bli
lagt fram i egen utredning.

9  MANVRERING SREGLEMENT

I et manøvreringsreglement vil inngå punkter tilsvarende
2.1.1 og 2.1.2. Dessuten foreslås inntatt følgende spesi-
elle punkter:
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9.1 Flommer

Dammene ved Stormsjø og ved inntaksmagasinet i Bjøllåga ut-
føres med fast overløp. så vannstanden stiger derfor noe
over øvre reguleringsgrense under flom. Overløpenes lengde
skal godkjennes av Vassdragstilsynet.

Følgende elvestrekninger kan få økt flomvannføring:

Bjøllåga fra inntak til samløp Ranaelva.
Ranaelva fra samløp Bjøllåga til saml@op Storm-
dalsåga.

Når tormsjømagasinet er fullt. skal Stormdalen kraftverk.
evt. omløpsventil. manøvreres slik at man såvidt muli ikke
øker eventuelt overløp over Stormsjødammen.

(Dersom Røvatn kraftstasjon står og tormsjømaasinet er
fullt. vil feltene i Rovassaga overfores til Ranaelva. Da
disse feltene er små i forhold til de felter i Ranaelva som
er overført Rana kraftverk. foreslås at dette ikke tas inn
i reglementet).

10 TERMINPLAN OG INVESTERINGSPROG RAM

Terminplanener vist på bilag 10. Det forutsettesat be-
slutningom byggestartfattesi en vårsesjon.

Ar 0 2 3 4 5 6 7 9 "UM

Investering 7.5 20.2 56.3 6o.1 113.3 138.1 14.5 07,0 35.3 682.2
10% rente i
byggetiden , 1.8 5,7 12.4 22.5 37.0 54.5 2.8 1.7 160.8

TOTALT 7.9 22.0 62.0 81,5 135.8 175. 1 109,0 122,7 37,0 8143.0

Det presiseres at det her er regnet med 10% rente av kapi-
talen. For bruk i statsbudsjettet må overslaget og de år-
lige beløp korrip.eres i overensstemmelse med statens
regler for renteberegning.

Terminplanen forutsetter 2-skifts drift.
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11 DATA FOR KRAFTVERKENE

Stormdalen Rovatn SUM
kraftverk kraftv.

Nedbørfelt

Midlere tilløp til kraft-
verkene inkl. flomtap ved
inntakene

Magasinkapasitet

Magasinprosent

Midlere bto. fallhøyde

Midlere energiekvivalent

Midlere produksj on

Installasj on ved midlere
fallhøyde

Maks. vannføring ved
midlere fallhøyde

Brukstid ( ref. midlere
års produksj on)

Investering. inklusive
renter i byggetiden

Antatt produksj onsverdi
( Brutto nytteverdi) XX

Intern rent eXX

mn? 75,5 79,0

mi11. 786. 5 13014. 2

mi11. m3 355

0 27

m 93 322

kWh/n3 , 221 . 731

GWh/år 113 920 1033

MW l40 200 2240

/s 55 76

timer 2825 4600

mill. kr 8143

mill. kr/år 129. 9

t 114. 3

x) Hertil kommer økning i Langvatn/Reinforsen p 16
GWh.

xx) Ved en bedriftsøkonomisk vurdering må det regnes
med de til enhver tid aktuelle kraftpriser. I
dag er disse langt lavere enn de samfunnsmessige
kraftverdier som det her er regnet med.

Magasiner NV
m. o. h.

Stormsj ø 302
Inntaksmag. Biollga 427

HRV
m. o. h.

LRV
m. o. h.

Magasin
mi11. n?

395
l465

320
440

3524
1

Generalplankontoret (SBG) i desember 1977

1. re
( Y. Mehlum

-
F. Reistad
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BILAG 1.5

NORD-RANA UTBYGG INGEN
ALTERNAT IVE MAGAS INMUL HETER

I tillegg til de magasiner som er behandlet i denne planen
(Stormsj¢ og inntaksbasseng i Bj¢llåga), finnes f¢lgende
magasinmuligheter:

Bj¢llsj¢ (kunstig magasin i Bj¢llådalen)
S¢ndre Bj¢llåvatn
Nordre Bj¢llåvatn

Billsj etableres ved at det bygges en steinfyllingsdam i
Bill@ga rett syd for Lappflytterskardet. Dammen blir ca. 55 m
hy med et damvolum på 2,1 mill. m. Magasinet reguleres mellom
HRV k. 50 og LRV k. 500 hvilket gir et magasinvolum på 173 mill. 3m.

Etablering av dette magasinet medf¢rer en mindre endring av
Stormdalen kraftverks tillpstunnel, idet inntaket flyttes opp i
BjØllsjØ samt at Tespa og Kvitvasselva tas inn på et tilsvarende
hyere niv&. Dessuten må Raufjellelva·og Kvitsteinselva overfres
Billsi via en separat overf¢ringstunnel. ·

De produksjonsmessige endringene Yed dette aiternativet er:

kt fallhyde for Stormdalen kraftverk.
Økt magasinkapasitet for begge kraftverkene.
Økt effekt og effektverdi i Stormdalen kraftverk.
Redusert till¢p p.g.a. h¢yereliggende inntak.

ProduksjonØkningen i Iford-Ranautbyggingen samt nedenforliggende
kraftverker blir på 125 Gwh/år, mens fastkraft¢kningen i
semkjringssystemet blir på ca. 180 Gwh/år.

Økning i årlig produksjonsverdi er beregnet til 30 mill. kr/år,
mens Økning i investering (inkl. 10 rente i byggetiden) er
beregnet til 152 mill. kr.

Årlig avkastning av den Økte investering blir herved

30 . 100/152 = 20
hvilket tilsier at alternativet er Økonomisk sett meget lnnsomt.

Magasinet i S ndre B"Øllåvatnet etableres ved at det sprenges
en 2700 m lang senkningstunnel som munner ut i elva nedenfor ut-
lpet. Ved hjelp av en reguleringsluke vil da magasinet kunne
reguleres mellom HRV= nat. van9stand= k.632 0g LRV k. 618.
Mages1nvolumet bl1r 30 mill. m .
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FastkraftØkningen i samkjringssystemet er beregnet til 1l GWh / år.

Økning i årlig produksjonsverdi er beregnet til 2,3 kr. / år,
mens Økning i investering er beregnet til  lb  mill. kr.

Årlig avkastning av den Økte investering blir derved
2,3 x 100/18 = 13%.

Magasinet i Nordre B' llåvatnet etableres ved at det sprenges
en 780 m lang senkningstunnel ved utlpet av vatnet. Ved
hjelp av en reguleringsluke vil da magasinet kunne reguleres
mellom HRV = nat. v.st. = k. 70§ og LRV k. 69l.
Magasinvolumet blir 100 mill. m.

FastkraftØkningen i samkjringssystemet er beregnet til l8 GWh/&r.

Økni.ng i årlig produksjonsverdi er beregnet til6 mill .kr/år,
mens Økning i investering er beregnet til 9 mill. kr.

Årlig avkastning av den Økte investeringen blir derved8 x 100/ 9 =

89%.

Sammenstilling av endel data:

B 11s' S.B· llåvatn N. B' llåvatn

Nat. vannstand,m.o.h. 632 76
HRV m.o.h. 5l0 632 76
LRV m.o.h. 500 618 69
ReguleringshØyde m

2
40 1l 12

Neddemt areal km2 8 0 0
TBrrlagt areal km , 0 1,4 2,6
Magasinvolum mill. m 173 30 100
Energi-innhold GWh 205 36 120
Fastkraftkning GWh 180 1 48
Produksjonsverdimill. kr/år 30 - 2,3 b

Investering " " " 152 18 9

Totalt har vi altså i Bjlldalen en ekstra ressurs på ea. 2l0 GWh
fastkraft. Verdien kan settes til ca. 0 mill. kr./år, mens
samlede kostnader blir ca.180 mill. kr.

Dette er en betydelig ressurs til lave kostnader, men av natur-
vernhensyn har vi funnet det riktig ikke åta denne med i utbyggings-
planen.





•
Arlig normalavløp 1930- 60

Avlopsstasjon Nr.
Areal a 5 9s Bre
km 1on? m?ls ls· km? km? m3ls

Fjell 360 698 850 26,9 38,5

Daja 363 409 445 14,1 34,4

Nevernes 712 1892 2679 8,9 44,9 15,5

Reinfosshei 713 3138 5757 182 58, 1 191 21,8
Vassvatn 714 18,5 61,9 1, 96 105,7

Agnes 716 199 528 16,7 84,2

Sel tors 717 797 12 83 40, 7 51, 0 40,2 4,02

Ars tad foss 718 198 523 16,6 83,5 12,9 1, 55

Oldereidvatn 719 49.5 78,0 2, 47 49,9

Skarsvat n 720 142 164 5, 18 36,5

Rus sdnes 721 1156 1272 40,3 34,9

Vatnevatn 725 142 295 9,33 65,9

Svartisdal 881 112 333 10. 5 94, 1 50,0 5.50

Storgldmvatn 890 268 843 26, 7 99, 6 108 13, 1

Krokst rand 989 745 975 30,9 1,5

Junkerdalselva 990 424 434 13. 8 32,3 3,0

Jord brut jell 1098 69,3 76.4 2, 42 35,0

Berget 1133 194 649 20, 6 106, 3 71, 2 8,88

Vall vatn 1178 47,6 83,6 2, 65 55, 7

Bjørnfoss 1198 316 774 24, 5 77, 5 64,6 6,75

vrevatn 1352 147 337 10, 7 72, 7

Nedrevatn 1415 100 280 8, 87 88, 7 30,5

Forsbakk 1423 56,8 144 4,57 80,5

Flostrand 1424 32,5 128 4, 06 124,9

Virvatn 1599 78,3 67,5 2, 14 27,3

Blerek 1600 73,5 138 4, 38 59, 6

Bredek 1611 229 4 29 13, 6 59, 3 8,7

Nylaenget 1612 373 603 19, 1 51, 2

Engabrevatn 1774 49.3 193 6, 11 123,9 36,9 4,80

Staupdga 1781 18,6 41,4 1, 31 70, 4

Kjem@vatn 1782 35,9 53, 1, 70 47,4

Ramndga 1783 69,8 148 4, 68 67,0

Bjet l@vatn 1810 158 277 8, 77 55,5

Bogvatn 1811 37,8 95, 3, 01 79,6 6,0 0,60 &

Tott4ga 1919 226 390 12, 4 55,0 ;
I

Linselv 1951 345 409 12, 9 37,4
z
I

Leirga 2006 39,5 122 3, 87 98,0 5,4 0,71 ri
d

Russanes 2063 104i
ii.
j

e) Redusert felt.
f

2 2,9 kmovert«rt
@

til Storglomvatn ;
¢

&
E
i



SVARTISVERKENE

Oversikt h¢yder

Normal vannstand
Vassdrag Vatn M.o.h.

Bj¢llåga

Bj¢llåga

Stormdalselv

Stormdalselv

Blakkåga

Glå.måga

Glåmåga

Storvassåga

Fykanåga

Svartiselva

Kjemåga

Russåga

St. Gjeddåga
Tollå a

Bogvatn 662,8

Referanse

nivellement

Storvatn 168 SB-39212?

Storeglomvatn 51l NV

Austerdalsvatn 208 SBP-253

Kjemåvatn 626,2 nivellement

Kvitbergvatn 51,6 SBP-l370

Ramskjell vatn 308 SBP-39037

Referansepunkt
med korrigerte
h der

FM 4 = 63,51

FM 5 = 81,75

FM 1 = 196,l0

FM 3 = 299,43

FM 1 = 663,92

A = 266,41

B = 270,9

A = 208,15

FM 5 = 569 ,»5

J15-Tp 3= 73,12

FM 3 = 629,86

FM 8 = 55,15

Kl4-Tp 78 = 335,77

Grunnlag

L.nr. 23 (+ 0,04 m)

L.nr. 23l (+ 0,04 m)

L.nr. 233 (+ 0,0l m)

L.nr. 233 (+ 0,0 m)

L. nr. 541 ( +  0,00 m)

SBP-39030°

SBP-39030

SBP-39212?

L.nr.577 (+ 0,00 m)

NGO triangul. 1973

D.nr 253 (- 0,1l m)

L.nr. 25l (- 0,09 m)

NGO triangul. 1973
SBS-l 3376

Alle h¢yder er s¢kt henf¢rt til Nordnorsk Null 1957. De nivellementer som avviker fra NNN 57 er derfor tilf¢yet de korreksjoner
som i tabellen er anf¢rt i parentes.

Normal vannstand (NV): Den vannstand som svarer til middelvannf¢ringen. Hvor NV etter denne definisjon ikke er tilgjengelig
oppgis den h¢yde som er angitt i Vassdragsnivellement, eller h¢yde tatt fra kart i M 1:10000.

I tabellen er anmerket på hvilket grunnlag NV er oppf¢rt.

Oslo, 19 september 1977
RH/SBS

b:l
I-'•
l
p,
o
w.
}

I\)



SNITT KVITVASSELV - INNTAK 8.JØLLÅGA

b

N

1
p

II

m.o.h.
Tverrslag

0

400

30

200

k.4 ---- -k.431 _,., ..

-  B,i,llllga  .mil.

HRV 465
LRV 440

1000m Om UOOm

Øtartgrunnlaghorisontalplan:

NGO 2028 Il

5km )
(}

"'f"

'(;
o

•,q-

...Lappflytlar
kardet 11): "'

04«0

a,
g

m.o.h.f
((i-m,----------------

&200 rm

5120m
Fs35m

iJ

60

"' e9
•

QI

I
,f

%
/'° (

&@ .'\
n

" est s«

 A,/·r,%

moh

800

700

600

500

400

300

SNITT BREOEKÅGA- INNTAK KVITVASSELV

i
SNITT STORMSJf- INNTAK BREOEKÅGA

-----
STORMSJØ
-----HRV 395 --- ----

LRV 320

18_

500

%
;;i

<____ .,,__
a::---:,,: ---

4800 m

F«5m

'· 500- ----- -- ---- -
400
IOC)

200

_100 m

1400m
Fas?

1000m

4
____ j _

-..--- --J
....., turbin k. 315 ---

- ll.D..m._ _

mo.ti

800

700

600

500

400

300

200

Kartgrunnlag Vlflikalsnitt:

P- 39005, 39006. 39017, 39018

_,
NORD-RANA: Stoffl"Hitalen kraftverk

Tilløpstunnel

-. ..... , ..... , 1l•11.,.,, •••-• .,.., - , "'YI II

IVGNINGSAVDfLINGEN
Konto for geerall vawnkrgf1 ($BG)

''"'"Cl'i ..... 'iSOl' .. G'iOGlll"''"''s11tr1vESt."'

ST.6.TSKRAFTVERKENE INVE - SI

.:. .•• 'j sos
4 V25 li

CD

0

23.2 77



AVGRENING

L: 30m

OMLØPSTUNNEL
L: 120m, F=35m2

LI-TUNNEL 
2L=1400m, F:3Sm

/

V _..__.. --

__,. __,. __.. __.. _ , JENSTØP/ PORT1 KR ST.

----- \ 'It 1 ..--3a. I
SVINGE KAMMER

,,.,\
\ \ 

\ \ I

' \ 1

·i
v322 s \ l

SVINGEKAMMER , TILLPSTUNNEL FRA B.JØLLÅDALEN N
7 

L = 5090, F =35m2

\' ,, ,, / /i-i.,
>  /

'1 1
1

/ /
SANDFANG

GJENS TOPI PORT

i

•
•

TRSP-TUNNEL OG

ADKOMST (BUNN KR. ST.l
L= 105m, F:25 m2

- ---------:; 1
/ 1·16 11 STOLL TIL / :101

. : fVENTIL /
I I 1;25ro. ,,, KONUS 1
11 F=8m2 /

1 / FORING 1
15 1

1
1
1

1

1 I•p
1
1
1
1
1

\, 1

; 'e
1jr
1:1s ,, I

80 oom ' \\,,\
\ \

RETNING
STORMSJØ

RETNING INNTAKSDAM
B.JØLLÅGA

BREDE 500

900:Y/
-

450

400

50
700

650 300

60

550

500

450

400

TESPA

TRSP. TUNNEL

L=250m, F=25m2

360
STORMDAL ELVA

300
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1km

: T

KABELGANG ··-NORD-RANA: Stormdalen kraftverk
fest

ADKOMST-TUNNEL
MED KABELGANG
L= 450m, F=50m2

!oversiktsplan kraftstasjon M=l:

CD

0

0

i

T-.,n, .... ,.,.a., (E ""·"", .. .,,.  lie• VCI 'NVE S)

BYGNINGSAVDELINGEN
Kontor for generalplan vannkraft 1S8GI

0 20 40 60
M H·H,1 S VASSDRAGS OG LI t k 1 RISITL TSVL St  1\1

STATSKRAFTVERKENE (NVE SI

... , ·'"·,. '°'mA2 ,o., .....51oo6
4 v2s1 s

w
'GN [

TRAC..,!;.

ONTR Iii

'0 10.11.76 N

N

I 11.mue. A•, .. ,.,.,.. 111111. A 2. • • •'· •-n.s ...tru• Trr•t..i.



100 200m

Ekv. :!Om 8km
TVERRSLA

')';:::.- 8,4km

I 1r- .:::::-, ._-
BRAKKER- :;:--::;IGGOMRÅDE

I ANLEGGS-
PERIODE

__::::: "'1r II
OMLØPS-/FLOMLØ

TuNN

C)

450 7

RIGGO RÅD

e,
BRAKKER_

5;
)

8km
• l=

8,H

D

(_,.,o---,oo
s
o
9
.,o"'
Ls

,f'
,p

,f'
W

4s
<"''+-

---

i

--l_

I
, ---l

, - J'-------,

i;OO

Kartgrunnlag SBP 39004
39005

39006

·NORD-RANA: Ber rte omr6der

Anleggsområdet ved

Inntaksdam Bjølt&ga

500

Ekv., 50m

1000m e, 1-,.,., .. ,,.\\' [JI I 1"-t,t '-
.._.,,,,' ''" .,.. .... ,.,,.,.,, ••"""'A'r •It(.,

. , .... ,, '

STATS1<,RAfTVfR1<.ENE INV S!

. 'Al

sBG sB>i V25G1A
51002

OJ

Q

M=1:

w



TILLPSTUNNEL FRA BJØLLÅGA

1/
,, '

/ I
/ I

I  --'' -\ - \
I

,I

HRV

7oo
650
600
550

50
5o
00

35o

Veg til tverrslag

indre Stormdal

BREDEK
D

0

"'N

N

11

500 1000m

Ev-50m

\

I
/

I

a.e,
\\

II
l

3 km ---11

GRANNESET

D
ADMINISTRATIVT
FR
SKOGOMRADE

II

Il
}-

,,,,,.11•• FREDNINGS - \\
GRENSE \\

\

/1-
)11
II
II

2km I
II

II
Ii
II
11

I
II
I

II
fl

II

I

I
I
I MORENETAK

530.000 m3 /

I / '\ /

o9 ''!I:..__.,. , /
MELLOMLAGER

3owo?

i ?
KOPLINGS- )  /,', ',

z7 sle »

·"  =='/
--------------

100

Ekv:10m

Kartgrunnlag SBP 39017
" 39018

200m NORD- RANA: Berørte omrl.ider.. . .... .....
Anleggsomr&det ved

Stormsjødammen

- 'Al sioo3
sBG sBG  ...V25G2A

M=l:



:,c
:,c
w

moh
& r
900 ,._,..,..,.

j
I,

SNITT. STORMS - HG BREKK

70

60

500

40

300

20

m.oh.
I :

---------------1000 5
r
f

--------  J!e!-  ------
STORMSJØ

HRV 395

LRV 320

318

I ,
k

m.ah

m.o.h.-----------

800

700 --

600 -

500 -------

400

30

200

SNITT: HI/JGBREKK - N. TVERRÅGA

1700m

x
x
w

%
<!I

:r

s •_________ l't,, k.

330m_ 170m OOm

7800m
F:45m

500 1000m

mo.h.

.f 2
so !---------- -
oo 5

C/1

SNITT: N TVERRÅGA  -  STORE Rf)VATNET

300

20

10 48

_J '

HØG K,----

------- -
n  k.43

soo STORMSJØ
700

4000m

Kartgrunnlag, horisontalplan

NGO  2027 IE
• 2028 III

Kar•.gr,,r,nlaJ vert,kalsn,tt

SBP- 39013, 3901', 39015,
39016, 39022,_ 39023.
39024

3120m I
F:45m

2 

.. NORD-RANA: Røvatn kraftverk

Tilløpstunnel

STATSKRAFTVERKENE (NVE SI

.... Al .... 51004

sBGsB%i' V2521

CD

M=

.,., I

±5
ii%



Tilløpstunnel (Stormsjø)
2 .

F=45m, l=17620m

Sandfang
/ /

Konus / / 1
J

1
1 t {

¥ •/ Foring 1
/ / 1

----V// I

_.7_.- v  / 43 1

l
• • 72\ /  J

f J\Kr. st. , / /

1 I \ / I
1 / /

U-tunnel t  '\  53 / /

Fa43m 2 -L-880m 1 t \_...-," \ \ ./ /
f ,

1 J \\ \ / I
J \, \ / /

1 4 \r
f I

' o \}-- ,\

ii/
r--  -- , \,

J, ....._..__
f J Transporttunnel - ,

? y , adkomst bunn kr. st. '

f I. F•  23m, La70m \ \  "-I, ,\ \
1 t \'1 t ,, \

f t \ \
Kabelgang , \

f I \\ \ 1:10
1 J \ \ \

Adkomsttunnel \
F=50m2, La700 m \' "\

'\\ \
\' \,

\'

4

43
Po!!_

50

0 20 40 60 80 1OOm

N i
luftpute

port

Transrttunnel

F=23 m
1 

L= 175m
1,00

350
300 .,
250 C'

200----J
150  --,:;

100  ------

50

A-tunnel

Rtvatnet
,so

0 200 400 600 800 1000 m

Ekv.= 50m

,·NORD - RANA:
5

T..,. • .......,, IEkst ... nt f,rma..... .... I.--. Noao,, "•no••••-00 1u•r•11tUfH'IIIN KONTA

E BYGNINGSAVDELINGEN !:::R ¥,°. STATSKRAFTVERKENE (NVE SI

t Kon10< lo, gener1lpl1n v nnkr  ft (SBGI t NVE s· Foima, ,, ..... ,., 'Do,o

g "3..«ov Pa11 76 «en« A2 51007
i SORTER ...,,__..,lit uu..-_..dll

-.  SBGS

Oversikts Ian kmftstas·on

CD

0

Røvatn kraftverk

I aa.tntaA.,T.t111.A.1-1,,1.t-n.s..r....T,.,tibrt.



N

500 1 OM

Ekv.=50m

11 - .,I)
6 8 8 $ <::,

X 945 000 s; 't 8 (i? <::,

X944000

,oo

,so

"-
Tipp-

'rs

15

;
I

- Rovassa a:

:7

250 500 M

Kartgrunnlag SBP 390 22 b

39023
39024

··- NORD - RANA: Berør te områder

Anleggsområdet

1 Rvossdalen

OJ

0

w
"->
"->

M=1:

w

X 943000

0
D
D
0

"'>-

'•• ,,,,....... '' .....,,, ''"'' ...••" ,.,..,
RYGNINGSANDER INGIN

''"" '" """''"":_:"_:-'---..;,.,:·510.76

STATSKRAF TVEHKENE INVE S

.,. "'" 45730

sBo sB6  i v25G5A



m.o.h

'70

460

450

440

430 LENGDESNITT SETT MOTSTRØMS

25 SOM

485

__!il,!!Pstunn!!,_

.i
tl.

£
t ,,.

/

'75

3
/ I
t

I),,,fl

Port

I

I

m.o.h.

-{(-4-
470

460

g- 450

440

L V• 4'0 --

50 I  M

Ekv.= 5 m

9
"

6 5

0

""-
"-

"""'"' HRV:465

"'>"
N

li

450

440

430

Kartgrunnlag SBP 39624,
39628

7m
k 69,5

·%s gH5Y_65,5_aHRy 6s_

gee•
2 \

f#a @ 2 (D 2 @

# ? r I...3 »t

TVERRSNITT

Volum i m
SONE MATERIALER HRV: 465

G) MORENE 16 500

(V GRUSFILTER 16 500

(] STØTTE FYLLING TUNNELS TEIN 198 000

TOTALE MASSER 231000

NORD -RANA: Dammer

Inntaksdam B ·e11åa

Al
SBGSBG"i. V25D3

25

51001

m.o.h.

'70

460

450

440

SOM

CD

0

w
M=l:

H_,S



+

5

700

65
600

')(.
\Øg;

0
0
0 +

o0
, o0 '

'-,'
850

--c=700

65

600

550

500

,so
kt

" il l u8500

so
0

e
-,(.

&
IJ\

#%

z

Neddemt areal: 300da
LRV: 440

Areal mellom k. 465
ogk.466:15da

0 500 1000m

;  Rev.  :

Anl1t91, takl!

-·NORD-RANA: Magasiner.;
· r .. ningsle\l'. (Eksternt firma eller avd.  i  NVE - S)

E
£ Kontor for generalplan vannkraft (SBGI
0

_!! FIRMA"s
ORIGINALARKIV

• sBs 5TEGN NR

BYGNINGSAVDELINGEN

Ekv. =10m

Forandrin

TEGN.

T n. M.ontr.

Magasinkart

lnntaksma asin s·øttå a
HO0QIS YASIOOAQJ. oa ILIKUIIITIUYIUH

a:,

a

O.to w
w

IV

TRAC _$.
KONTR . R.
Dato -- NVE 

5--;-- ---·-- Format IJournatnr.25.1.78 OAIGINALARKIV A4 51009
Fase Oobjekt

4 V25DBA

KONTR

STATSKRAFTVERKENE(NVE-SI

Dato

Ild

II. '711100. A.a Tørrkopi. 1500. A3. E9 gl. 9-75. Senr um Trykkeri.



m.o.h

mn o.h

'°°JIIO
lllO
J70
JIO
J50
340
J:10
lZO
310
300

,oo
JIG.,
370

3tlO

350

340

no
JZO

310

300

HO
Lengdesnill sell motslrfms

.!l!!UHJl...tlfX..&A.

• s#
• ai

ill!.!_

\o

0  1020301D!ill 'IOOM

»s'
J70

%
560--
39

3
J

JJO

JU,
,¥o

J5S
JSO
.1'5
3

"'3J
JZS

ll

365

q
,0

<.>s

s..,.,
s'
t

3
I-Os

I
I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

i-:;.

I
I

•
Elrt•Sm I

SONE I MATERIALE

TETNINGSKJERNE

TOTALVOLUM

310

Omløpstunnel L,700m FdOm2

HR,· J95

Ftorr,'.ør l•l··c::.

VOLUM i  m
HRV 3 5

530 000

36. 01/U

;

" ......... v•.FJ

-yss Omit! slur,,

s
9 /-v.,"6,

38
g

0

·

a)
w

"'
NORD-RANA:en,'

i ST_O_RMSJØDAMMEN··-.rs
ii

.:176

A
SBGSBG 4 V25DS



t f 1m
t ' .!

: : :

.. 'l ! : '.:.

f
  

t! t l
:: ,i

#
jf

IJl I j !•!
i I :i ·,! ! . •i!l

I
.. Hi!f.llfi*-$11,ftt!Hf.Hitt

.... Hil,EH,;Hiiil!HHll!!;lt

i i• i i i ti: 'i ''i 1::l:i iij !: i!

:: : :: : :: . :

ilj'

ii i i ;
tr;  ;

fie#jjerr#pg
!; ,, ' :· . •· 1=!;

itttillttHH11mr-1f.!lilfff.c!!;Ht·itt: 

11
+.
1 

+i)
il,_', ::: '!:
TI j1i '{il

I'

:;, f: ::
il 1Hif.:'%!fl',;;::-if.'c;;;p;lf.iilli.Hi/l'i!f'Httiilm!if.
i;: ;;p :! l  ;. ;  it

VE
:t::,

i;ttlr:

:;1 :::·: ..
1
1 

; lf; '.ll: i i

,· '1 ! I •i i' ! i; ;ij
:  i·i: :i

.4, ls

#ii re

iiffi;'ii:

i i i;

lee

'at
!I

:  ; I ••t

' .. il ·i
! 1L

!·I' 'I
!
I

:  i #it
]: ::,

e,· /ffilil!-i!l!illil!!!·:HHf!i:Hf.i:

,.,! .;:.
!i!!

NORD-RANA: Magasiner.
Magasin-og arealkurve
Stormsiø

i:
11

;

H • , i

-ix""
__  Kot- for "'ner  lpl n v nnkr ft (SBG)

]  FIAMA·s
.Ill OAIGINALAAl(IV

it

TEGN . .4 .4.r Hoaal\ YAUOU,01· OG ILIUllltTIHnllN  ----

TRAC 11 STATSKRAFTVERKENE (NVE S)  --

KONTA I":  K. '

Oat'3.9,74. tl:,:r•f1'toos8 r-•=- --
!Ob .. kt lad

V25DSA



+ +

8
0
0
0

3

153 000

8 g 8 § 8 ! 0 8 8
= = =

I:? ;::: I:! I:? z

'!:...
'i.

\

9S2 000

,s,000

ISO 000

• •
•

'" 000

0

D

..

?

Neddemt areal: 7200 da

LRV: 320

Areal mellom k.395 og

k.396: 60da

N

I
946 000

1000m------...,._EKY.10m

NORD - RANA: Ma asiner.

Magasinkart
Stormsjø

HYGNINE AVDk { 4NI N

Katoa. le rev glut y eat; ii(

SBGSBG 
04 ...V25DSA

SI

948  000

m
0

947 000 (An

M=l: w



NORD - RANAUTBYGGINGEN

TERMIN PLAN

VA A N

Vegbygging, rigg
Stasjon
Tilløpstunnel

T

Vegbygging, rigg
Stasjon
Del av tiltgpstunnel mot
Bjolt@daten
T - tunnel mot Røvatn
Stormsjødammen

s· llådale

Vegbygging, rigg
TillfØpstunnel (Stormdalen)
Inntaksdam Bjøl lådalen

PIH./SBG Des. 77

AR AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 AR7 AR8

- - -

-

- - -

-

- -

-

Drifts start:
15/3

Drit ts start:
15/3
7

- -
a-ø
co-0


